
Instruções para geração dos boletos na web. 

 

1º Passo: Acessar a plataforma através do site do sindicato. 

 

Botão Empresa: Será utilizado para acessar os dados de uma empresa 

especifica. O acesso é feito pelo CNPJ e senha da empresa. Após login, é 

possível gerar os boletos de contribuição somente em nome da empresa 

cujo acesso foi realizado.  

Botão Escritório: Será utilizado para acessar os dados de um escritório 

especifico. O acesso é feito pelo CNPJ e senha do escritório. Após login, é 

possível gerar os boletos para todas as empresas ativas vinculadas ao 

escritório no sistema do sindicato. 

 

2° Passo: (Acesso de escritórios) – Gerar boletos para as empresas. 

 Clicar na opção: Empresas. 

 



 Escolher a empresa desejada: 

 

 Clicar no botão: Gerar Contribuição. 

 

 Informar os parâmetros para geração do título. 

 



Após clicar no botão: OK, o sistema emitirá o boleto na tela para 

impressão, lembrando que no boleto constará somente o nome da 

empresa selecionada anteriormente. 

Este mesmo procedimento deverá ser feito para geração dos boletos 

para as demais empresas. O sistema não permite que sejam gerados 

boletos para todas as empresas de uma única vez, pois os valores podem 

variar. 

Neste caso, o escritório poderá utilizar a opção: Bloquetos e, em 

seguida, informar os parâmetros de: Contribuição, competência e data 

de pagamento (somente para títulos vencidos), porém, o sistema emitirá 

somente os boletos em aberto com base nos parâmetros informados, ou 

seja, aqueles gerados anteriormente nos passos mencionados ou 

emitidos pelo sindicato. 

 

Exemplo: O escritório – Contábil Assessoria acessou a plataforma web 

e emitiu individualmente o boleto para duas empresas através das 

opções: Empresas > (seleção da empresa desejada) > Gerar 

Contribuição.  Por fim, com o objetivo de imprimir todos os títulos de 

uma única vez o escritório acessou a opção: Bloquetos e informou os 

parâmetros necessários, ao clicar no botão: OK o sistema imprimiu os 

dois boletos gerados anteriormente, pois os mesmos estavam em aberto 

(já gerados). 


